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הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי
לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

הטבעי,  הגז  משק  לחוק  91)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעת  על  מכריז  אני  הממשלה,  ובאישור  התשס"ב-12002, 
 חירום במשק הגז הטבעי לתקופה שמיום י"ג בתשרי התשפ"א 
)1 באוקטובר 2020( בשעה 00 18 עד יום י"ח בתשרי התשפ"א )6 

באוקטובר 2020( בשעה 00 06 

בהתאם לאישור הממשלה שניתן בהחלטת הממשלה מס' 
382 מיום כ"ה באלול התש"ף )14 בספטמבר 2020(, אהיה רשאי 
לסיים, לעצור ולחדש הכרזה זו בטווח מועדיה ובלבד שהמועד 
האחרון של תקופת חידוש ההכרזה לא יהיה מאוחר מיום י"ח 

בתשרי התשפ"א )6 באוקטובר 2020( בשעה 00 06 

הודעה על כך תפורסם באופן מיידי באתר האינטרנט של 
משרד האנרגיה ובהקדם האפשרי גם ברשומות  

ג' בתשרי התשפ"א )21 בספטמבר 2020(
)חמ 3-5441(                          יובל שטייניץ
  שר האנרגיה

ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"ט, עמ' 252   1

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

שבסעיף  מוסמכת"  "רשות  ההגדרה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
)להלן  התשל"ט-21979  חדש[,  ]נוסח  והיצוא  היבוא  לפקודת   1
- הפקודה(, אני ממנה בזה את יעקב פולג ואת יעל בודניק בר 

לרשות מוסמכת לעניין הפקודה   

בדצמבר   31( התשפ"ד  בטבת  י"ט  יום  עד  זה  מינוי  תוקף 
במשרד  בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  וכל   ,)2023

החקלאות ופיתוח הכפר  

מינויו של גלעד אלירז לרשות מוסמכת3  - בטל  

ט"ז באב התש"ף )6 באוגוסט 2020(
)חמ 3-144-ה1(                            אלון שוסטר

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
י"פ התשי"ג, עמ' 173    1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625    2

י"פ התשע"ג, עמ' 7697    3

היתר כללי לגילוי ידיעות
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לפי פקודת המכס 

]נוסח חדש[, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 
התשכ"ג-1963, ולפי פקודת מס הכנסה

מוסף,  ערך  מס  לחוק  142)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף  המכס2,  לפקודת  231א2)א()1(  סעיף  התשל"ו-11975, 
התשכ"ג-31963,   ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק  105)א( 
וסעיף 234 לפקודת מס הכנסה4 )להלן - החוקים(, שאצל לי שר 
לגלות  בישראל  המסים  רשות  לעובדי  בזה  מתיר  אני  האוצר5, 

לראש אגף המודיעין )להלן - אמ"ן( בצבא ההגנה לישראל או 
למי שהוא הסמיך לעניין זה, מידע שהגיע אליהם אגב ביצוע 

החוקים, שנדרש לצורך פעילות אמ"ן 

כ"ה באלול התש"ף )14 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2535(  

             ערן יעקב
מנהל רשות המסים בישראל  

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992   המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
כ"ז  ביום  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
באלול התש"ף )16 בספטמבר  2020(, הוגשה לי בקשה לרישום 

בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"דמוקרטית חירות שוויון ערבות הדדית"

מטרת המפלגה: מימוש ערכי הדמוקרטיה ובראשם חירות, 
שוויון וערבות הדדית 

אוהד  אצל   ,90804 מיקוד   ,33 נטף  מען:  המפלגה:  פרטי 
דואר   ,02-5700601 משרד:   ,054-4929108 פלאפון:  שפירא, 

 udi shapiro@gmail com :אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

זיקה דרנל - אב-צוק, קהילת ריגא 11, תל אביב;  )1(

איסמעיל אלחג׳ עותמן, הפול 24, אבו גוש;  )2(

רות ארנון,  מעונות שיין 9, רחובות;  )3(

ארנה ברי, ענתות 24ג, תל–אביב-יפו;  )4(

רויטל חכמוב-שפירא, נטף 33;  )5(

אברהם כהן, רומינילי 4, תל–אביב-יפו;  )6(

ירון סיון, אוריאל אקוסטה 18, תל–אביב-יפו;  )7(

מלי פולישוק-בלוך, החורשה 17, רעננה;  )8(

נדב רבוא, ביירון 1, תל–אביב-יפו;  )9(

אהוד שפירא, משעול המרווה 33, נטף 90804   )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
האינטרנט  באתר  גם  מתפרסם  מהבקשה  חלק  התשנ"ג-31993; 
taagidim  :של רשם המפלגות;  פרטים נוספים באתר שכתובתו

 justice gov il

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות 

כ"ה בסיוון התש"ף )17 ביוני 2020(
)חמ 3-2424-ה1(   

                          אייל גלובוס
רשם המפלגות  

ראש רשות התאגידים  
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722   2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730   3

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשע"ח, עמ' 256   2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156    3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   4

י"פ התשע"ט, עמ' 7470   5
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